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  البحث: ملخص

ألن  ؛القراءات تعددمن أمهها و ،عديدة جوانب من هوإعجاز املعجز، اهللا كتاب القرآن
 تعدد إىل ييؤد القراءات تعدد أن يفهم وقد. � الرسول من والسماع التلقي مصدرها
 الشريعة يف تناقض ال أن وهي ،ثابتةً حقيقةً يناقض إىلوبالت األحكام، يف واالختالفاملعاين 

 مصدر أنه إذ واألحكام؛ املعاين يف اهللا كتاب يف التناقض يكون أن ينبغي فال اإلسالمية،
 ناقضة،مت ليست املتعددة القراءات هذه أن إىل الدراسة هذه وصلتوت. الشريعة هلذه رئيسي

 تعطيه ال ما احلكم يف معىن أو حكما قراءةٌ تعطي قد. بعضمع  بعضها متكاملة هي بل
 وقد ،قراءة دون قراءة يف معىن يوجد وقد ألخرى،أو مبينة  مؤكدة تكون قدو ،أخرى
 مقيدة أو اآلية لعموم خمصصة القراءات تكون قد وأيضا. معانيها من اإلشكال تزيل

   .ذلك إىل وما إلطالقها،
  

  الشرع أحكام التفسري، التعدد، أسرار أحرف، سبعة القراءات، :فتاحيةامل الكلمات
  

Abstract 
The Quran is God’s miraculous Book in many respects, most 

notably the multiplicity of its readings, because source of its 

reception in receiving and hearing is the Prophet (pbuh). It may be 

understood that the multiplicity of readings leads to multiplicity of 

meanings and differences in the commandments and thus 

contradicts the established fact that there is no contradiction in 
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Islamic law. Thus, there ought not to be any contradiction in the 

meanings and commandments of the Book of Allah, as it is a major 

source of Islamic law. Findings of this study suggest that these 

multiple readings are not contradictory, but are integrated with each 

other. A reading may give an injunction or the meaning of an 

injunction that other reading may not give; and it may be 

confirmatory or explanatory to each other. Sometimes a meaning is 

found in one reading and is not found in other reading and it helps 

in removing any confusion in making sense. The readings may also 

restrict or specify the general sense of a verse, and so on. 
 

Key words: Readings, Seven Characters, Secrets of multiplicity, 

Quranic exegesis, commandments of Islam 
  

Abstrak 

Al-Quran adalah buku mukjizat Tuhan dari banyak aspek, 

terutamanya, kepelbagaian bacaannya, kerana sumber penerimaan 

adalah dari penerimaan dan pendengaran Rasul (saw). Ia boleh 

difahami bahawa kepelbagaian bacaan membawa kepada 

kepelbagaian makna dan perbezaan dalam perintah-perintah dan 

dengan itu bercanggah dengan fakta bahawa tidak ada sebarang 

percanggahan dalam undang-undang Islam. Oleh itu, tidak 

sepatutnya ada percanggahan dalam makna dan hukum-hukum 

kitab Allah, kerana ia merupakan sumber utama undang-undang 

Islam. Hasil kajian ini mencadangkan bahawa kepelbagaian bacaan 

ini tidak bertentangan, tetapi bersepadu di antara satu sama lain. 

Membaca boleh memberikan injunksi atau erti injunksi yang tidak 

boleh diberi oleh bacaan yang lain; dan ia boleh mengesahkan atau 

memperjelaskan di antara satu sama lain. Kadang-kadang makna 

ditemui dalam satu pembacaan dan tidak terdapat di dalam 

pembacaan yang lain dan ia membantu untuk mengalihkan apa-apa 

keliruan. Bacaan juga boleh menyekat atau menyatakan erti-kata 

umum ayat, dan sebagainya.  
 

Kata Kunci: Bacaan, Tujuh Ciri-ciri, Rahsia Kepelbagaian, 

Penafsiran al-Quran, Hukum-hukum Islam 
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  املقدمة

 ونسلم ونصلي قوله، وسابغ فضله، وافر ىعل تعاىلو سبحانه اهللا حنمد
 الطيبني وصحبه آله ىعل و النبيني، وإمام املرسلني صفوة � حممد سيدنا ىعل

  : وبعد الطاهرين
 والينجب. يعقل مبا إال واليفضل. يعرف مبا إال يشرف ال اإلنسان فإن

 عليه زلاملن وكان أنزل، كتاب أعظم العظيم القرآن كان وملا. يصحب مبن إال
 وأشرفها األمة هذه خيار محلته وكانت األمم، أفضل أمته وكانت نيب، أفضل
  .  1»وعلمه القرآن تعلم من خريكم« :� لقوله

 � حممد سيدنا ىعل لزاملن ،تعاىل اهللا كالم الكرمي، القرآن هو فهذا  
 املبدوء بالتواتر، املنقول املعجز، بتالوته، املتعبد بلفظه، السالم عليه جربيل بواسطة
  .الناس بسورة واملختوم الفاحتة بسورة

 كتاب«حيث قال:  �ما وصفه به رسول اهللا  القرآن هلذا وصف وأبلغ
 ليس ،الفصل هو ،بينكم ما حكمو ،بعدكم ما وخرب ،قبلكم ما نبأ فيه ،اهللا

 أضله غريه يف اهلدى ابتغى ومن ،اهللا قصمه جبار من تركه من الذي هو ،باهلزل
 ال الذي وهو ،املستقيم الصراط وهو ،احلكيم الذكر وهو ،املتني اهللا حبل فهو ،اهللا

 كثرة عن خيلق وال ،العلماء منه يشبع وال ،األلسنة به تلتبس وال ،األهواء به تزيغ
 مسعنا إنا� :قالوا نأ مسعته إذ اجلن ينته مل الذي وهو ،عجائبه تنقضي وال ،الرد
 به عمل ومن ،عدل به حكم ومن ،صدق به قال من الذي هو ،�عجبا قرآنا
  .2»مستقيم صراط إىل هدى إليه دعا ومن ،أجر

                                                           

 كثري، ابن دار: بريوت( صحيح،ال ي،عفاجل مساعيلإ بن حممدالبخاري، أبو عبد اهللا  1
، 1919ص ،4ج وعلمه، القرآن تعلم من خريكم باب القرآن، فضائل كتاب ،)م1987/ه1407

 .4739رقم

، نيوآخر شاكر حممد أمحد حتقيق ،سننه، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة يف الترمذي أخرجه 2
 ،5ج، القرآن فضل يف جاء ما بابرآن، )، كتاب فضائل القالعريب التراث إحياء دار(بريوت: 
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 أهم من وهي. وكرم شرف دراسة الكرمي القرآن عن الدراسةهذه ف
 مبثابة تكون: األوىل: ناحيتني من تكون وهي. الكرمي قرآنبال املتعلقة العلوم
 يف الختالفا أثر حول تكون ىاألخرو. ا يتعلق وما لقراءاتل مدخل

  .الشرعية األحكام ىعل إىلوبالت الكرمي القرآن تفسري ىعل القراءات
  

  ا يتعلق وما لقراءاتل مدخل

  :وأمهيتها القراءات

 ليبين قَومه بِلسان إِالَّ رسولٍ من أَرسلْنا اوم﴿: تعاىلو سبحانه اهللا قال
ما: ﴿، وقال تعاىل]4:إبراهيم[ ﴾لَهمفَإِن اهنرسي انِكسبِل ملَّهونَ لَعذَكَّرتي﴾ 

  ].58:الدخان[
فقد كان العرب الذين أنزل عليهم القرآن الكرمي خمتلفي اللهجات،   

هلجات العرب  ىكتابه عل وعي األلسن. فأنزل اهللا تعاىلمتن متعددي اللغات،
ولغام، ليتمكنوا من قراءته، وينتفعوا مبا فيه من أحكام وشرائع. فلو كلف اهللا 
العرب خمالفة لغام اليت اليستقيم لسام إال عليها، واليتيسر نطقهم إال ا، 

الم ومساحته، اليت لشق عليهم ذلك غاية املشقة. ولكان ذلك منافيا ليسر اإلس
  تقتضي درء احلرج واملشقة عن معتنقيه. 

كل قبيلة  يقرؤه بلهجات العرب، ليسهل على �وكان الرسول   
  تالوته مبا يوافق هلجتها، ويالئم لغتها. 

                                                                                                                                   

 الكتاب دار: بريوت( ،سننال ،بن عبد الرمحن اهللا عبد حممد أبو؛ والدارمي، 2906، رقم172ص
. 3331رقم، 526، ص2ج القرآن، قرأ من فضل باب القرآن، فضائل كتاب ،)ه1407 العريب،

 وعلّق". مقال احلارث ويف ،هولجم وإسناده ،الوجه هذا من إال نعرفه ال حديث هذا" الترمذي: قالو
 وابن الطائي سعد املختار أبو: جمهوالن إسناده يف": قائال أسد سليم حسنيحمقق سنن الدارمي  عليه
 ."احلارث أخي
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رواياته. القرآن الكرمي بقراءاته و �الصحابة من رسول اهللا  وتلقى
حكام واالتقان، والتحرير إلهذا الوجه من ا ىة التابعون، علونقله عن الصحاب

 ،تباع التابعني كرسوا حيامأمن التابعني و والضبط، بدقة متناهية. مث إن مجاعة
قراءة القرآن وإقرائه، وتعليمه وتلقينه، وضبط ألفاظه  ىوقصروا جهودهم عل

م، ويرحل  ىصاروا يف ذلك أئمة يقتد رير قراءاته، وحتقيق رواياته حىتوحت
  م. هم ويؤخذ عنهيإل

تراع هم القراءة نسبة مالزمة ودوام وإجادة، ال نسبة اخيإلفنسبت 
. وقد نقلت عنهم األمم 3قراءة فالن كذا، وقراءة فالن كذا :قيل وابتداع، حىت

نا، ولن تزال األمم يإلأن وصلت  إىلعاقبة واألجيال املتالحقة أمة بعد أمة تامل
 إِنا: ﴿تعاىلعليها مصداقا لقوله أن يرث اهللا األرض ومن  إىلترويها، وتتناقلها 

نحا نلْنزن ا الذِّكْرإِنو ظُونَ لَهاف9:احلجر[ ﴾لَح[.  
وهلذه القراءات أمهية كبرية، فال يكاد يوجد علم من علوم العربية 

ة إال وتعترب القراءات رافدا من روافده الثّرة، فهذا علم النحو وعلم عيالشرو
شكل القرآن تالغة، وهذه كتب املعاجم اللغوية الصرف، وهذه علوم الب

العربية إال بالقرآن  . وهل ضت علوم4بقراءاته أصال أصيال وركنا ركينا فيها
 ئء تستنبط من كل حرف يقرأ به قارقال القسطالين: "مل تزل العلما وعلومه؟

                                                           

 /ه1420 الفرقان، دار: عمان( التجويد، علم يف املرشد ،سالمة حممود زيدان العقرباوي، :انظر 3
 . 16ص ،)م1999

 مثل: ذلك يف مصنفات فهناك. العلوم يف القراءات أثر وبيان األمر، هذا بإبراز تأخرونامل العلماء اهتم قد 4
 علوم يف وأثرها القراءات"و علي، سامل العال عبد للدكتور" النحوية الدراسات يف القراءات أثر"

 القاخل عبد حممد للدكتور" الكرمي القرآن أسلوب يف دراسات"و حميسن، سامل حممد للدكتور" العربية
 ،واألحكام التفسري يف وأثرها القراءات ،سامل بن عمر بن حممد بازمول،: انظر. ذلك إىل وما عضيمة

 . 73ص ،1ج ،)م1996/ ه1417 ،1ط اهلجرة، دار: الرياض(
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. فالقراءات حجة الفقهاء يف يوجد يف قراءة اآلخر ذلك املعىن ال معىن
  . 5سواء الصراط" إىلوحمجتهم يف االهتداء  ،باطاالستن

  

  عدد القراءات وصلتها باألحرف السبعة

  عدد القراءات: 

إمام من أئمة  إىلاالصطالحي: ما نسب  القراءات هنا املعىناملقصود ب
  . �النيب  إىلاإلقراء بشروطه 

يف األمصار اإلسالمية يعلمون الناس أمور  � انتشر صحابة املصطفى
، فكان أعظم ما بلغ ألهل تلك األمصار �ويبلغوم ما تلقوه عن الرسول  ،الدين

ن وجتردوا للقراءة واإلقراء، واشتدت والتابع هملقنه منتالقرآن الكرمي، الذي 
  عنايتهم بذلك وطلبهم له. 

وخلفهم أمم بعد  ،مث إن القراء بعدهم كثروا وتفرقوا يف البالد وانتشروا
فت صفام، فكان منهم املتقن املتحري، ومنهم دون أمم، عرفت طبقام واختل

  ذلك. 
  وهي:  ،وميلاالقراءات السبع هي املشهورة و

 ).ه118حصيب (تيلاقراءة عبد اهللا بن عامر  .1

 ).ه120قراءة عبد اهللا بن كثري الداري (ت .2

 ).ه127تراءة عاصم بن دلة أيب النجود (ق .3

 ).ه154قراءة أيب عمرو بن العال (ت .4

 ).ه156بن حبيب الزيات (ت قراءة محزة .5

 ).ه169قراءة أيب عبد الرمحن نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم (ت .6

  . 6)ه189قراءة علي بن محزة الكسائي (ت .7
                                                           

 عشر، األربعة القراءات يف البشر فضالء إحتاف ،الغين عبد بن حممد بن أمحد الدين شهابالدمياطي،  5

 . 5ص ،)م1998 /ه1419 العلمية، الكتب دار: لبنان(
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، مث تأيت القراءات 7ويتلوها يف الشهرة القراءات الثالث املتممة للعشر
. وهناك مصنفات كثرية فوق العشر 8األربع املتممة لألربع عشرة قراءة

ألربع عشرة، وهذه الكتب املصنفة يف القراءات تؤكد ما سبق من أن وا
 ،ما كان يف العصر األول نزر من حبر إىلوم بالنسبة يلاالقراءات املشهورة 

قطعوا بتواتر القراءات السبع يف  -رمحهم اهللا –لكن األئمة  وقلّ من كثر.
مة للعشر، مجلتها ومجهور أفرادها، واختلفوا يف القراءات الثالث املتم

أن القراءات األربع  ىعل. كما اتفقوا 9والراجح القطع بتواترها وبقبوهلا
 .   10صح وثبت العشر شاذة، وإن كان فيها ما ىالزائدة عل

  

  صلة األحرف السبعة بالقراءات: 

 ،11السبعة باألحرف املراد تعيني يف واآلراء األقوال تضاربت قد
  : أيتي فيما األقوال هذه بعض ويذكر

                                                                                                                                   

 عثمان عمرو أبو الداين،: انظر أسانيدهم وطرق وروام القراء األئمة هذه تراجم عن والتفصيل للبسط 6
 /ه1416 ،1ط العلمية، الكتب دار: بريوت( ،السبع القراءات يف التيسري كتاب ،سعيد بن

 ،القرآنية القراءات معجم ،خمتار أمحد وعمر سامل، العال عبد مكرم: وأيضا. 25-17ص ،)م1996
 . 98-79ص ،1ج ،)م1982/ه1402 ،1ط الكويت، جامعة: الكويت( 

 جممع: دمشق( ،العشر القراءات يف املبسوط ،مهرانأمحد بن احلسني بن  بكر أبواألصبهاين، : انظر 7
 . 82-19ص) م1981 العربية، اللغة

   . 7ص ،البشر فضالء إحتاف الدمياطي،: انظر 8

 والتوزيع، للنشر طيبة دار( ،زيلالتن معامل يف، مسعود بن احلسنيالبغوي الفراء، أبو حممد  بذلك صرح 9
   . 31-30ص ،1ج ،)م1997/ه1417

 
 . 134ص ،1ج واألحكام، التفسري يف وأثرها القراءات بازمول،: انظر10

 املهيمن عبد: قيقحت. للقرآن السبعة األحرف ،عثمان بن سعيد عمرو أبو الداين،: للتفصيل انظر11 
 عبد ،الزرقاين وكذلك. 19-12ص، )م1988/ ه1408 املنارة، مكتبة: املكرمة مكة( طحان،
 . 240-179ص ،)م1998/ه1418 ،1ط قتيبة، دار( ،القرآن علوم يف العرفان مناهل العظيم،
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 أحرف سبعة ىعل القرآن إنزال حديث أن إىل العلم أهل بعض هبذ
 ال الذي اللفظي املشترك من اللغة يف احلرف ألن ؛منه املراد يعرف ال مشكل
 هذه من املراد توضح قرينة الكالم يف وليس بقرينة، إال منه املراد املعىن يتعني

 . يقةاحلق وجه ىعل يعرف ال مبهما املراد املعىن فكان املعاين،

 مرادة، غري حقيقته أن مبعىن له، مفهوم ال العدد أن إىل بعضهم وذهب
غري  كثرية متعددة بوجوه األمة ىعل والتوسعة والتسهيل التيسري به املراد وإمنا

 ما إا: وقيل. كله القرآن يف متفرقة لغاتسبع  إا: وقيل. سبع يف ةنحصرم
 مجاعة وذهب. ذلك وأمثال ابه،ومتش وحمكم وحرام، وحالل وي، أمر من فيه
 وجوه هي السبعة األحرف أن إىل الرازي اإلمام رأسهم ىوعل العلم، أهل من

 . 12ىوأخر قراءة بني التغاير فيها يقع سبعة

 قال حىت كثريا، اختالفا السبعة األحرف معىن يف العلماء اختلف هكذا
 وثالثني سةمخ ىعل  السبعة األحرف معىن يف العلم أهل اختلف: "حبان ابن

 أربعني حنو ىعل احلديث هذا معىن يف اختلف: "السيوطي وقال. 13"قوالً
 .  14"قوال

  

 ىاتفق العلماء عل :15األحرف السبعة ليست هي القراءات السبعة املشهورة
أنه ال عالقة بني األحرف السبعة والقراءات السبع، وإن ظن بعض الناس أن 

                                                           

 ،)م1999/ه1419 املنار، دار: القاهرة( ،القرآن  علوم يف دراسات بكر، حممد إمساعيل،: انظر 12
 . 75-73ص

 .  67ص السابق، املرجع: انظر 13

 الفكر، دار: لبنان( ،القرآن علوم يف اإلتقان ،الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد السيوطي،: انظر 14
 . 40، ص1ج ،)م1996/ه1416

 إبراهيم بن إمساعيل بن الرمحن عبد الدين شهاب ،شامة أبو النقول له وحشد ذلك تقرير يف أطال وقد 15
-146ص ،)م2003 العلمية، الكتب دار: بريوت( ،الوجيز املرشد كتابه يف الدمشقي املقدسي

 يف النشر كتابه يفالدمشقي  يوسف بن حممد بن حممد اخلري أبو الدين سمش ،اجلزري وابن ،167
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ذلك ابن اجلزري فقال:  إىلوقد أشار  لسبع.ألحرف السبعة هي القراءات ااملراد با
جيوز أن يكون املراد من األحرف السبعة هؤالء السبعة القراء املشهورين وإن  ال"

  . 16كان يظن بعض، ألن هؤالء السبعة مل يكونوا خلقوا وال وجدوا"
يكفي يف بيان ذلك أن يعلم أن القراءات املشهورة إمنا هي اختيارات أولئك 

وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما  - وكانوا بعد عصر النبوة - ءاألئمة القرا
ما هو  �أو صحابته  �روي وعلم وجهه من القراءات املنقولة عن رسول اهللا 

األحسن عنده واألوىل فالتزمه طريقة، ورواه وأقرأ به واشتهر عنه وعرف به 
ءة الذي الوجه من القرا عىنه. فقيل: حرف نافع، حرف ابن كثري. مبيإلونسب 

اختاره ابن كثري لإلقراء به. ومل مينع واحد منهم اختيار اآلخر وال أنكره بل سوغه 
النقل الصحيح املوافق لرسم املصحف الذي مجع  إىلوجوزه، إذ مرجع ذلك كله 

وكل واحد من هؤالء السبعة روي عنه اختياران أو أكثر،  ،عثمان الناس عليه
  .  17وكل صحيح
: "ال نزاع بني العلماء املعتربين أن األحرف السبعة اليت -ه اهللارمح -قال ابن تيمية

أن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات  -صلي اهللا عليه وسلم –ذكر النيب 
  .18القراء السبعة املشهورة" 

 

                                                                                                                                   

 ،1ج ،اإلتقان يف والسيوطي ،47- 36ص ،1ج ،)العلمية الكتب دار: بريوت(، رالعش القراءات
 . 226-223ص

 سامل، العال عبد مكرم: أيضا وانظر. 24، ص1ج ،العشر القراءات يف النشر ابن اجلزري، :انظر16
 . 74، ص1ج ،القرآنية القراءات معجم غريه،و

 مشس اخلزرجي األنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو، القرطيب كالم من مستفاد17
 ، 46، ص1ج ،)م1964/ه1384 املصرية، الكتب دار: ةالقاهر( ،القرآن ألحكام اجلامع يف الدين
 .134ص ،1ج ،..وأثرها القراءات بازمول،: انظر

 /ه1416 فهد، امللك جممع: املنورة املدينة(، ىالفتاو جمموع احلليم، عبد بن أمحد تيمية، ابن: انظر18
 . 390ص ،13ج ،)م1995
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  الشرعية واألحكام التفسري يف القراءات أثر

 إعمال وجوب حول بالقاعدة التذكري من هنا البد أنه بالذكر واجلدير
 وكالمها اآليات، تعدد زلةمن لزني القراءات تعدد وأن مجيعا، املتواترة القراءات

 األقدمني بعض عن نقل وإذا التوحيد، أهل من خمالف هلا يوجد ال اتفاقية قاعدة
 عدم هو تأكيد بكل ذلك مرد فإن املتواترة لقراءةل الوجوه بعض يف تشككهم

 ىعل األمة اتفقت وقد أما. الزمان ذلك يف معنده القراءة هذه تواتر ثبوت
 قرآن الوجوه هذه سائر بأن القول من مندوحة فال الوجوه، هذه يف التواتر

منامللة أهل سائر بني تفاقباال ل،ز.  
 أن عىنمب متناقضة ليست االختالفات هذه بأن القول ينبغي وكذلك  

 معان ذات هي بل اآلخر، اعتمد إذا الوجهني أحد هدر إىل يلجأ املفسر
 أخوه، عليه يدل ال ما ىعل الوجه يدل وقد بعضا، بعضها يكمل متضامنة

 مث التفسري، سبيل لك يضيء جديدا معىن مينحك بل يضاده، وال ينافره ال ولكنه
  .19كثرية ليست وقليلة، يسرية أيضا الوجوه هذه إن

 ثرتأ قد )وغريمها الشرعية األحكام وعلم التفسري علم( العلومهذه ف
 من استفادت قد العلوم تلك أن ذلك كبريا؛ تأثريا القرآنية القراءات فيها

 قراءة كل اعترب التفسري فعلم علومها، مصادر من ثرا مصدرا بوصفها القراءات
 من اختذ الفقه علم أن كما واألحكام، املعاين منها يستخرج مستقلة آية مبثابة

 – القرآنية القراءات كانت ولقد أحكامه، منه يستنبط مصدرا القراءات
 أن إذ  الفقهاء؛ بني وقع الذي االختالف أسباب من سببا -وشاذها متواترها
 منها ويستنبط ما فقيه ا يقرأ واليت املشهورة القراءات من ما قراءة منطوق

                                                           

 دار: بريوت( ،الشرعية واألحكام القرآين مالرس يف وأثرها املتواترة القراءات ،حممد احلبش،: انظر 19
 . 121ص ،)م1999/ه1419 ،1ط الفكر، دار: دمشق. املعاصر الفكر
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 وأسس قواعد عليها ويبين غريه فقيه ا يقرأ ىأخر قراءة منطوق غري األحكام،
  : ةيلاالت املباحث خالل املوضوع هذا فلنتناول. اجتهاده

  . التفسري يف القرآنية القراءات أثر: األول
  . الشرعية األحكام يف القرآنية القراءات أثر: الثاين

  

  التفسري يف القرآنية القراءات أثر

التفسري من القراءات زلةمن :  

 يف تنحصر اليت التفسري، طرق أفضل معرفة خالل من زلةاملن هذه تتبني
  : ةيإلالت الطرق

  .والسنة بالقرآن القرآن تفسري: األول
  .الصحايب بقول القرآن تفسري: الثاين

 .  20العرب وبلغة التابعي بقول القرآن تفسري: الثالث

 ومتوقف ،ومردودة ،مقبولة قراءة إىل تنقسم القبول جهة من فالقراءات
 تكون التفسري من ءاتالقرا زلةمن فإن كذلك كان وإذا. الشاذة القراءة وهي فيها
  : يلاكالت

 نوع من هو املقبولة القراءات اختالف عن الناتج التفسريي املعىن :أوال
  . بالقرآن القرآن تفسري
  . أصال التفسري يف هلا حمل ال فإنه املردودة القراءة أما: ثانيا
 من يكن مل إن فإنه الشاذة القراءة من الناتج التفسريي املعىن أما: ثالثا

 من يكون فإنه -بعدمها وال بقرآنيتها جنزم ال ألننا -بالقرآن القرآن تفسري باب
 القرآن تفسري باب من األحوال أدىن ىعل أو ،� الرسول بقول القرآن تفسري باب
  . الصحايب بقول

                                                           

 احلياة، مكتبة دار: بريوت( ،التفسري أصول يف مقدمة، كتابه يف تيمية ابن اإلمام ذلك يف الكالم بسط 20
 . 105-93ص ،)م1980/ه1490
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  .  21املسألة يف الراجح هو وهذا
  

  : التفسري جهة من القراءات أقسام

  : نيلاح للقراءات فإن التفسري؛ يف أثر له القراءات يف اختالف كل ليس
  .حبال بالتفسري هلا تعلق ال: إحدامها

  .  22متفاوتة جهات من بالتفسري تعلق هلا: الثانية
 واحلركات باحلروف النطق وجوه يف القراء اختالف فهي األوىل أما

 والغنة واهلمس واجلهر والتحقيق والتسهيل والتخفيف واإلماالت املد كمقادير
 هلا كان وإن ي،اآل معاين اختالف يف هلا تأثري ال االختالفات هذهف واإلخفاء،

 سعة وبيان النطق يف األمة على التخفيف مثل التفسري غري أخرى جهات من أثر
  . اللغة

 ىعل وهو الكلمات، حروف يف القراء اختالف فهي: الثانية أما
  : نوعني

 واحد يءش يف جيتمعا أن جواز مع مجيعا املعىنو اللفظ اختالف - أ
  . فيه اجتماعهما تضاد لعدم

 واحد شيء يف جيتمعا أن جواز امتناع مع ،املعىنو اللفظ اختالف - ب
  . التضاد يقتضي ال آخر وجه من يتفقان بل فيه، اجتماعهما الستحالة

 أحد ثبوت ألن ؛بالتفسري التعلق مزيد هلا اليت هي بنوعيها احلال فهذه
 غريه، معىن يثري أو ،األخرى القراءة يف نظريه عن ملرادا يبني قد قراءة يف اللفظني

  .  23الواحدة اآلية يف املعاين يكثر القرآن ألفاظ يف القراءات اختالف وألن

                                                           

 . 376ص ،1ج السابق، املرجع بازمول،: انظر 21

-428ص ،)م2003 النفائس، دار: بريوت( ،وقواعده التفسري أصول الرمحن، عبد خالد نظرا 22
429  . 
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  :التفسري يف القراءات أثر دراسة أثناء هلا يتنبه مهمة قواعد

 مراعاة" التفسري يف القراءات أثر" يف يبحث للذي املهمة األشياء من
  : ةيلاالت للقواعد

 ،التنوع خالف من هو إمنا الصحيحة القراءات بني الواقع اخلالف - أ
  . والتناقض التضاد خالف من ال

 وليست ،واتباع اختيار إضافة هو مناإ املقرئ إىل القراءة إضافة - ب
  . وابتداع رأي إضافة

 تبارك اهللا كالم فكلها املقبولة ةالصحيح القراءات بني تفرقة ال - ج
. بينها تفضيل ال قرآنية معاين كلها عليها تدل اليت واملعاين قرآن، وكلها ،تعاىلو

 جيز مل معانيها اختلفت إذا القراءات هذه): "ه338ت( النحاس جعفر أبو قال
 إذا اآلحاد أخبار يف ذلك يقال ال كما ى،األخر من أجود إحدامها :يقال أن

  .  24"معانيها اختلف
 رسم وخالفت ،سندها صح قراءة كل وهي( الشاذة القراءات -د
  .    25الصالة يف ا القراءة جتوز ال هأن إال التفسري، يف منها يستفاد) املصحف

 أئمة من أحد إىل تنتسب ومل احلديث، كتب يف املسندة القراءات - ه
  .  26"� النيب قراءة"ب تسميتها على اصطلحو ،الرواية

                                                                                                                                   

 دار: تونس( ،التفسري من والتنوير التحرير يف عاشور بن الطاهر حممد الشيخ املعاين هذه قرر وقد 23
 .380ص ،1ج السابق، املرجع بازمول،: انظرو. 56-51ص ،1، ج)م1997 سحنون،

 . 291ص ،14ج ،هتفسري القرطيب، :نظرا 24

  .نفسه املرجع 25
 .55-54ص ،1ج ،والتنوير التحريرابن عاشور،  26
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 قبل ينبغي ة،الكرمي اآليات تفسري يف السلف عن الواردة التفاسري -و
 قال. قراءة دون قراءةى عل لآلية تفاسري كوا يف النظر: باختالفها احلكم

 خمصوصة، قراءة حبسب الصحابة عن الواردة التفاسري معرفة املهم من: "السيوطي
 وليس اختالفا فيظن ،خمتلفان الواحدة اآلية يف تفسريان عنهم يرد قد أنه وذلك

  .  27..." لذلك السلف تعرض وقد قراءة، على تفسري كل وإمنا ،باختالف
  

  : التفسري يف القراءات ألثر أمثلة

 بشىت التفسري يف كبري أثر وشاذها متواترها القرآنية للقراءات كان لقد
 لألغراض تبعا عدة أقسام إىل منقسمة فهي ،- التفسري كتب أنواع أعين -  أنواعه

 العريب كابن نآالقر حكامأل تفسريه جعل من فمهم مؤلفوها؛ عليها ألفها اليت
 من ومنهم السعود، وأيب حيان كأيب باللغة اهتم من ومنهم ،واجلصاص والقرطيب

 هو القسم وهذا واللغة، واألحكام املعاين يشمل عاما تفسريا القرآن بتفسري اهتم
  . التفسري كتب ىعل الغالب

 كانت ترةمتوا القرآنية القراءات أن أدركوا تعاىل اهللا رمحهم املفسرين إن
 القراءات هذه مع تعاملوا وقد جديدة، معاين القرآنية لآليات تعطي شاذة، أم

 ىعل داللتها حيث من مستقلة آية قراءة كل إن: قيل حىت مستقلة آية وكأا
  .  28املعىن

 أن نستطيع ولعلنا": الشرعية العلوم يف وأثره القراءات علم" صاحب قال
 القراء ىعل التيسري فقط وليس ،القرآنية املعاين اءإثر القراءات من احلكمة أن نقول

  .  29األمة هذه من
                                                           

 . 193ص ،4ج ،اإلتقانالسيوطي،  27

 . 391ص ،13ج ،ىالفتاو جمموع ،تيمية ابن 28

 ،الشرعية العلوم يف أثره أطواره، نشأته، القراءات، علم. إبراهيم حممد بن نبيل إمساعيل، آل: انظر 29
 . 356ص ،)م2000/ ه1421 ،1ط التوبة، مكتبة: لرياضا(
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 قتصرسن فإننا" التفسري يف القراءات أثر" املوضوع هذا لتشعب ونظرا
 من التفسري ىعل ،شاذة أم متواترة ،القراءات أثر تبنيلي األمثلة بعض ذكر ىعل

  . املعاين حيث

 أَمرنا قَريةً نهلك أَن أَردنا ا﴿وإِذَ :تعاىل اهللا قول عند: األول املثال
  .]16:اإلسراء[ تدمرياً﴾ فَدمرناها الْقَولُ علَيها فَحق فيها فَفَسقُواْ مترفيها

 معاين تفسريه يف العريب بن بكر أبو اإلمام يعرض اآلية هذه تفسري يف
 يف الواردة القراءات عن حديثه معرض عند) أمرنا: (تعاىل لقوله متعددة خمتلفة
: قال املعاين تعدد حيث من التفسري ىعل القراءات أثر يبني مما الكلمة، هذه

: الثانية القراءة. امليم بتخفيف أمرنا: األوىل القراءة: ثالث القراءات من فيها"
 القراءة فأما. امليم وختفيف اهلمزة بعد مبد – آمرنا :الثالثة القراءة. بتشديدها

 بالقضاء ففسقوا فخالفوا بالعدل أمرناهم: ومعناها ،30املشهورة فهي ألوىلا
  . عليهم احلاقة السابقة بالكلمة فهلكوا والقدر،

 عمرو وأيب ةيلاالع وأيب علي قراءة فهي )امليم بتشديد( الثانية القراءة وأما
  . عادة أقرب التخليط إىل والكثرة كثرناهم،: معناهاو النهدي، عثمان وأيب

 احلسن قراءة فهي )امليم وختفيف اهلمزة يف باملد وهي( الثالثة القراءة وأما
 التصريف يف نظريان وفعل أفعل فإن الكثرة،: معناهاو ،نافع عن وخارجة واألعرج

 أن فإما أمراء، جعلناهم أي اإلمارة، من يكون أن وحيتمل واحدة، مشكاة من
 فيقصرون املنكر عن والنهي فباملعرو األمر فيلزمهم والة جعلهم من يريد

 ملك فهو وخادما وعياال دارا ملك من كل أن من يكون أن وإما فيهلكون،
  .31فهلكوا اآلخرة ىعل وآثروها الدنيا ىعل أقبلوا أحواهلم صلحت فإذا وأمري،

                                                           

 
 .  306ص ،2ج ،العشر القراءات يف النشرابن اجلزري، 30

 ،)م2003/ه1424 العلمية، الكتب دار: بريوت( ،القرآن أحكام اهللا، عبد بن حممد العريب، ابن 31
 . 313، ص3، جالقرآنية القراءات معجم غريه،و سامل، العال عبد مكرم: وانظر .1201ص ،3ج
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 على قراءة كل معاين العريب ابن نيب كيف املثال هذا من نرى وهكذا
  .32العلمية مادته ويكثر التفسري يثري مما اآلية معاين بذلك فتعددت حدة

 يرونَ إِذْ ظَلَمواْ الَّذين يرى ﴿ولَو :تعاىل اهللا قول عند: الثاين املثال
ذَابةَ أَنَّ الْعالْقُو لّهل يعمأَنَّ اجو اللّه يددذَابِ﴾ ش165:البقرة[ الْع[.  

 يف املعاين تعدد مبينا )وجيزال احملرر( تفسريه يف اهللا رمحه عطية ابن يقول
 نافع قرأ" ظلموا الذين ترى ولو: "اللفظ يف القراءات عددت ىعل بناء اآلية تفسري
 كذلك األخرى" أن"و األلف بفتح" أن"و فوق، من بالتاء" ترى" عامر وابن

 حال يف ظلموا الذين حممد يا ترى ولو: ذلك وتقدير األوىل، ىعل عطف
 فاجلواب هللا، القوة أن ألقروا له واستعظامهم همن وفزعهم للعذاب رؤيتهم
  ". أن" يف العامل وهو املعىن من النحو هذا ىعل مضمر

 للعذاب رؤيتهم حال يف ظلموا الذين حممد يا ترى ولو: آخر وتقدير
 ولكن ذلك، علم � النيب كان وقد مجيعا، هللا القوة أن لعلمت منه وفزعهم
  . هذا مثل مبشاهدة علمه تقوية إىل تاجحي من فيهم فإن أمته، واملراد خوطب

 وفتح أسفل من اءإلىب" يرى" كثري وابن وعاصم والكسائي محزة وقرأ
 إذ اآلخرة يف حاهلم ظلموا الذين الدنيا يف يرى ولو: وتأويله". أن" من األلف
  . مجيعا هللا القوة أن لعلموا العذاب يرون

 الذين يعلم عىنمب يرى ولو: واألخفش املربد عن روي: آخر وتأويل
" يرى"فـ م حل ما الستعظموا مجيعا هللا القوة أن العذاب يرون إذ ظلموا
  .33املفعولني مسد وسدت" أن" يف عامل

                                                           

 . 357ص ،الشرعية العلوم يف أثره أطواره، نشأته، القراءات، علم إمساعيل، آل: انظر 32

 يف الوجيز احملرر ،احملاريب الرمحن عبد بن غالب بن احلق عبد حممد أبو األندلسي، عطية ابن: نظرا 33

ابن : نظروا .38ص ،2ج ،)1993/ه1413 العلمية، الكتب دار: لبنان( ،العزيز الكتاب تفسري
 . 24، ص2، جالقراءات يف النشراجلزري، 
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 أَصحابِ عن تسأَلُ والَ اونذير ابشري بِالْحق أَرسلْناك إِنا﴿: الثالث املثال

  .]119:البقرة[ الْجحيمِ﴾
 أثر مدى لنا يبني -اهللا رمحه – القرطيب اإلمام نرى املثال هذا ويف

 الَ﴿: فيقول وقوا املعاين وفرة حيث من التفسري يف وشاذها متواترها القراءات
 ىعل بعطفه احلال موضع يف ويكون اجلمهور، قراءة وهي تسأل برفع تسأَلُ﴾

﴿ريشاب يرذنعن مسؤول غري ونذيرا بشريا باحلق أرسلناك إنا: املعىنو ،ا﴾و 
  . اجلحيم أصحاب

 يف ويكون ،المال وضم التاء بفتح سأَلُ﴾ت الَ﴿: األخفش سعيد وقال
 بشريا باحلق ارسلناك إنا: املعىنو ،ا﴾ونذير ابشري﴿ على عطفا احلال موضع
 سؤاله عن يغين إنذارهم بعد بكفرهم اهللا علم ألن عنهم؛ سائل غري ونذيرا
 كفر من بكفر مؤاخذا يكون ال مسؤول غري معىنو سائل، غري معىن هذا عنهم،

  . واإلنذار التبشري بعد
 نافع قراءة وهي النهي، ىعل جزما ﴾سأَلْت الَ﴿: قرأ من قراءة ىوعل

  : وجهان وفيه ،وحده
 قد ألنه األحياء؛ من وكفر عصى عمن السؤال عن ي أنه: حدمهاأ

  . الطاعة إىل املعصية عنو ،اإلميان إىل الكفر عن فينتقل حاله يتغري
 ومعصيته كفره ىعل مات عمن السؤال عن ي أنه األظهر وهو: الثاين

حتسب ما فوق بلغ أي فالن، عن تسأل ال: يقال كما وهذا لشأنه، اوتغليظً اتعظيم .  
» تسألُ وما« � أيب وقرأ ،»تسأل ولن« � مسعود ابن وقرأ

  .34عنهم مسؤوال كوني أن نفي اجلمهور، لقراءة موافق ومعنامها
                                                           

 
 معجم غريه،و سامل، العال عبد مكرم: وانظر ،92ص ،2ج ،القرآن ألحكام اجلامعالقرطيب، 34

 . 108-107ص ،1ج ،القرآنية القراءات
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 ىعل القرآنية القراءات أثر أن ملسنا األمثلة هذه عرض خالل ومن
 كتب يها يف ثناياعل اطلع ملن وملموس جدا، كبري املعاين تعدد حيث من التفسري
  . التفسري

  

 الشرعية األحكام يف القرآنية القراءات أثر

 األحكام يف واضحا أثرا أثرت والشاذة املتواترة القرآنية القراءات
 املعروفة الفقه أحكام من ذلك وغري واملعامالت العبادات يف الفرعية الشرعية
  . بالفروع

  

  :القرآنية القراءات من الفقهاء موقف

 ،بالقراءات كبري علم على - تعاىل اهللا رمحهم-  الفقهاء ئمةاأل كان لقد
 وجوا عن حثونيب لكوم وذلك عظيما، اهتماما ا يهتمون وكانوا

  . فقهية آثار من القراءات على يترتب وما الشرعية األحكام على ا لالستدالل
  

  املتواترة القراءات من موقفهم

 العلمني كال وأتقن ،القراءات وعلم الفقه علم بني بعضهم مجع وقد
 اهتموا الذين هؤالء ومن ،الشرعية األحكام بيان يف ببعض بعضهما الرتباط
: اهللا رمحهم الشافعي اإلمام عنه قال الذي البصري ناحلس اإلمام معا بالعلمني

 .35"لفصاحته لقلت؛ البصري احلسن بلغة نزل القرآن إن :أقول أن أشاء لو"
 القرآنية القراءات بني كتابه يف مجع الذي املفسر القرطيب اإلمام ومنهم

  . الفقهية واألحكام
 علمهم رةوغزا شأم ورفعة زلتهممن عظيم مع الفقهاء األئمة وكان

 من. تعترضهم اليت األمور بعض يف هميإل ويرجعون القراءات علماء عظموني

                                                           

 .109، ص1، جالقرآنية القراءات معجم غريه،و سامل، العال عبد مكرم 35
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 شيئان: "السبعة القراء أحد الزيات محزة لإلمام حنيفة أيب اإلمام قول ذلك
  .36"والفرائض القرآن: فيهما ننازعك ال ،عليهما غلبتنا

: الق ةالصال أثناء بالبسملة اجلهر حكم عن مالك اإلمام سئل وحينما
  .37"القراءة يف الناس إمام ونافع أهله، عن ليسأ علم فكل ،انافع سلوا"

 كانوا وأم متعددة، بقراءات يقرؤون كانوا اهللا رمحهم فالفقهاء
 القراءة بني التمييز يستطيعون جعلهم مما ،كبريا اهتماما القراءات بعلم يهتمون
 القراءة على يترتب ما جهة من ،املقبولة غريو واملقبولة ،املتواترة وغري املتواترة

  .القراءة اختالف بسبب املذهب عليه ينبين وحكم فقهي أثر من
 ما كلتيهما بالقراءتني العمل يوجبون - اهللا رمحهم-  الفقهاء والعلماء

 ثبتت قد منهما واحدة كل دامت ما بينهما أولوية ال ألنه ؛متواترتني دامتا
 يترتب مبا والعمل ا القراءة جواز ىلع املسلمون وأمجع ،وتواترها قرآنيتها
 ورد ما ذلك ومن ،الفقهاء هؤالء بعض مقاالت يف به مصرحا ذلك جاء عليها،

 املذهب، حبكم يقرأ وال املذهب عليها ينبين القراءة إن: "القرآن أحكام يف
  . "38ما العمل جيب كاآليتني والقراءتان

 هلذه املقرين موقف هو املتواترة القراءات من الفقهاء موقف أن فظهر
  .� اهللا رسول عن ورودها صح إذا ا للعمل املوجبني القراءات

  

 من - تعاىل اهللا رمحهم- الفقهاء مواقف إن: الشاذة القراءات من موقفهم
 األحكام يف ا واالحتجاج الشاذة للقراءة قبوهلم يف تتضح الشاذة القراءات

                                                           

 . 53ص السابق، املرجع 36

    لطائفشهاب الدين املصري، ، محدأ بن امللك عبد بن بكر يبأ بنالين، أمحد بن حممد القسط 37

جلنة إحياء التراث (مصر: وتعليق عامر السيد، وعبد الصبور شاهني،  ، حتقيقاإلشارات لفنون القراءات
 . 94، ص1ج )،ه1392األهرام،  اإلسالمي، مطابع

 . 169ص ،1ج ،القرآن أحكام ،العريب ابن 38
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 ذهب: مذهبني ىعل الشاذة قراءاتبال االحتجاج يف الفقهاء واختلف. الفقهية
 جيوز وال ،حبجة ليست اإ: آخرون وقال. ا العمل جيوز حجة أا إىل بعضهم
  . ا العمل

 هو الصواب إىل األقرب: فقالوا املذهبني هذين بني العلماء مجع وقد
 احلكم، ترجيح لبيان وردت إذا ا حيتج إمنا الشاذة القراءة ألن: بالتفصيل القول

 مل الشاذة القراءة كانت إذا هذا،. احلكم البتداء وردت إذا حبجة يستول
  .39هلا حجة فال وإال الصريح النص تناقض

 ،وشاذها متواترها القرآنية القراءات من الفقهاء مواقف رأينا وهكذا
 ويأخذ احلكم، تغري إىل القراءة تغري أدى إذا واحدا قوال باملتواتر ذونيأخ وأم

 الفقهية األحكام استنتاج يف األثر بالغ له يكون مما البعض دون بالشاذ بعضهم
  . يلي فيما هذا توضح أمثلة وستأيت. والشاذ املتواتر من أي منهما

  

  : الفقهية األحكام يف القرآنية القراءات ألثر أمثلة

 إمجال لنا ميكن  الفقهية األحكام يف القرآنية القراءات أثر بيان يف
  : اثنني نوعني يف القراءات اختالف من تنشأ يتال الشرعية األحكام

  اعتقادية أحكام: األول
  عملية أحكام: الثاين

 ة،الوحداني أحكام من اعتقاده املكلف يلزم ما األول حتت ويندرج
  .التوحيد علماء عليه جرى ما وفق والغيبيات والنبوات

 لعمليةا الفقهية األحكام من اتباعه املكلف يلزم ما الثاين حتت ويندرج
 عليه جرى ما وفق وجهاد، وحدود، نكاح، موأحكا ومعامالت، عبادات، من

                                                           

 السابق، املرجع. الشرعية العلوم يف أثره أطواره، نشأته، القراءات، علم إمساعيل، آل: ظران 39
 .374ص
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 أثر خالهلا من ضحتي النوعني، ذينهل األمثلة بعض على فلنأت. الفقه علماء
 .الشرعية األحكام هذه ىعل لقراءاتا
  

  االعتقادية األحكام يف القراءات أثر

 تعدد هايلع يدل اليت االعتقادية املسائل العلماء من بعض عد قد
 والنبوات هلياتاإل ىعل توزع ،مسألة ومخسني أربع يف منحصرة القراءات
  .40واجلزاء العمل على مث ،والغيبيات

 كثريا وأضاء مجة، فوائد املفسرين أكسب القراءات يف االختالف وهذا
 القراءة له تدل ال فهما النصوص بعض بفهم وأذن اآليات، يف املة املعاين من

  . دةالواح
 أو قرآنا بالتواتر، إال هايإل سبيل ال االعتقاد مباحث أن املعلوم ومن

 من العقيدة أبواب ىعل تدل اليت املتواترة القراءات استجالء فإن ولذلك سنة،
 اهللا ا أذن اليت احلق عقيدة لبلوغ السبل أدق ألا األمة؛ ىعل الفروض آكد

 األحكام يف القراءات أثر وضحي ام األمثلة من هنا  فلنذكر. تعاىلو سبحانه
  : االعتقادية

  

  اإلهليات من: أوال

    ].51:البقرة[ ﴾لَيلَةً أَربعني موسى واعدنا إِذْو: ﴿تعاىل قوله 
 ألف، بغري ﴾موسى عدناو إِذْو﴿ :جعفر وأبو يعقوب عمرو أبو قرأ

  .41﴾موسى واعدنا إِذْو﴿: الباقون وقرأ

                                                           

 القرآين الرسم يف وأثرها املتواترة القراءات ،حممد احلبش،: انظر بالتفصيل املسائل هذه ىعل لالطالع 40

 . بعدها وما 123 ص السابق، املرجع ،الشرعية واألحكام

 بايبال مصطفى شركة: القاهرة( ،القاري سراج عثمان، بن عليالدين أبو القاسم  عالء ،القاصح ابن 41
 . 150ص ،)م1954 احلليب،
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 ﴾لَيلَةً ثَالَثني موسى وواعدنا: ﴿األعراف سورة يف وكذلك
  .]82:اآلية[ الْأَيمن﴾ الطُّورِ جانِب ﴿وواعدناكُم :طه سورة ويف ،]142:يةاآل[

 إمنا املواعدة بأن لقراءما ويعقوب عمرو، أبو البصرة قارئا احتج وقد
 واستدل والوعيد، بالوعد داملنفر فإنه وجل عز اهللا وأما اآلدميني، بني تكون

  .]23:إبراهيم[ ﴾الْحق وعد وعدكُم اللّه إِنَّ﴿: ه تعاىلبقول أبوعمر

 من فكانت موسى، ومن اهللا من كانت املواعدة أن اجلمهور وحجة
 موسى وواعد مبناجاته، ويكرمه ليكلمه الطور ىعل لقاءه موسى واعد أن اهللا
  .42به أمره ملا الطور إىل املصري ربه

  : اخلالف مثرة

 بعض نسبة جواز ىعل دليل اجلمهور قراءة أن االعتقادي اجلانب من
 ىعل وحده اهللا من صدرت قد كانت وإن ااز، سبيل ىعل العبد إىل األفعال
 أذن ولكنه العباد، أفعال خالق اهللا أن احلق أهل اعتقاد أن ومع. احلقيقة سبيل

 هذه يف مستقال املعىن هذا وليس العباد، إىل األفعال بعض بنسبة سبحانه هنا
  . الكرمي القرآن يف كثرية نظائر له بل اآلية

 ﴾تعملُونَ وما خلَقَكُم واللَّه﴿: تعاىل قوله يف وااز احلقيقة اجتمع وقد
 سبحانه أنه أخرب ولكنه تعملون،: بقوله هميإل العمل فنسب. ]96:الصافات[

 مذهب وهذا أعمالكم، وخلق خلقكم، واهللا: ديروالتق. أعماهلم وخلق خلقهم
 إبطال هذا ويف للعباد، واكتساب وجل، عز اهللا خلق األفعال أن السنة أهل

 األلف بأن اجلمهور لقراءة انتصر من بعض ج وقد. 43واجلربية القدرية مذهب

                                                           

 ،)م2001 الرسالة، مؤسسة: بريوت( ،القراءات حجة ،زجنلة بن حممد بن الرمحن عبد ،زرعة أبو 42
 .  96ص

 . 96ص ،15ج ،القرآن ألحكام اجلامع القرطيب، 43
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 طارقت: (نقول كما ذلك ونظري ري،غ ال اهللا من الوعد بل للمفاعلة، ليست هنا
  . 44العرب به تكلمت ما على واحد من والفعل ،)وسافرت نعلي

  

  النبوات من: ثانيا

  .]106:البقرة[ ﴾ننِسها أَو آية من ننسخ ما﴿ :تعاىل قوله
  ). ننِسها أو: (الباقون وقرأ ،)ننسأها أو: (عمرو وأبو كثري ابن قرأ

 حبسب التأخري، من أا ىعل اآلية عمرو وأبو كثري، ابن وتأول
 فنبدل آية، من ننسخ ما: بعبارة اآلية تأويلهما عنهما زرعة أبو ونقل قراءما،
 من املعىن ويكون. منها خبري نأت نبطله؛ فال حكمها؛ تبديل نؤخر أو حكمها،

  .45نرفعها فال نؤخرها أو آية،
 وجل عز اهللا أن وهو النسيان، من فإنه: اجلمهور قراءة ىعل املعىن وأما

 عز اهللا قول صريح عليه يدل ما وهو القرآن، من شيئا � النيب ىأنس شاء إذا
  .]7-6ى:األعل[ �اللَّه شاء ما إِلَّا ●تنسى فَلَا سنقْرِؤك�: وجل

 خيص ومل أطلق، ولكنه سالم، بن القاسم عبيد أبو أيضا الرأي هذا واختار
  .46"ينسيه أن يشاء من القرآن من أنسى شاء إذا اهللا إن": فقال وحده، � النيب به

 هي إمنا ننسأها قراءة أن القرآن أحكام تفسري يف اجلصاص اختار وقد
 أو املصلحة، يف مقامها يقوم ما منها بدال زلوين سبحانه، زهلاين فال يؤخرها بأن

 منها بدال فيأيت يأيت، وقت إىل إنزاهلا يؤخر أن وحيتمل منها، للعباد أصلح يكون
  .47املصلحة يف مقامها فيقوم تقدم،امل الوقت يف أنزهلا لو
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  : اخلالف مثرة

 حكم نسخ اهللا يؤخر فقد ونسيان، إنساء عليه يطرأ العزيز زيلالتن أن 
 ينساه وقد. ينسخه ما يأيت حىت التأجيل، أي النسيء، وهو به، معموال متلوا ىفيبق
 ،�اللَّه شاء ما لَّاإِ ●تنسى فَلَا سنقْرِؤك�: سبحانه قال. وأمره اهللا بإذن � النيب

  .48لزيتن وحي من ينسخه ما سبحانه اهللا من يكون مث زيل،التن من فريفع
 أن لك يكن مل اثنني، نييمعن أفاد اثنتني قراءتني ورود فإن وهكذا

 زيلللتن جديدة صفة تضيف القراءتني من واحدة وكل واحدة، بقراءة تدركهما
  . الكرام األنبياء ىعل اإلهلي

  

  الغيبيات: لثاثا

 ﴾فيه كَانا مما فَأَخرجهما عنها الشيطَانُ فَأَزلَّهما: ﴿تعاىل قوله
  .]36البقرة:[

 الشيطان فأزهلما: ﴿الباقون وقرأ ،49)عنها الشيطان فأزاهلما: (محزة قرأ
  . 50﴾عنها

: سبحانه قوله قراءته ويقوي الثبات، نقيض وهي اإلزالة، من محزة فقراءة
  . الوسوسة من أكثر الظاهر اقتضاء يف وهو ،﴾فيه كانا مما فأخرجهما﴿

 وإغرائه، وسوسته نتيجة وهو الزلل، من) فأزهلما: (اجلمهور قراءة وأما
: الناصحني ملن إنه هلما القسم طريق عن ذلك وكان. النفس حديث والوسوسة

  .]21:افاألعر[﴾ الناصحني لَمن لَكُما إِني وقَاسمهما﴿
  

                                                           

 . 163ص ،املتواترة القراءات حممد، احلبش: انظر 48

 .  150ص ،رئالقا سراج القاصح، ابن 49
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  : اخلالف مثرة

 عليه دلت ما وهو ااز، سبيل ىعل الشيطان إىل الفعل نسبة جيوز أنه
 القرآن، يف كثرية نظائر له بل اآلية، يف مبتدعا جديدا املعىن هذا وليس محزة، قراءة
 مل أنه مع هيإل اإلخراج فنسب ،﴾فيه كانا مما فأخرجهما﴿: سبحانه قوله أقرا
  . احلقيقة سبيل ىعل تعاىلو سبحانه اهللا بأمر اإلخراج وكان سوسة،الو إال منه يكن

 الشيطان، كيد يتقي أن املؤمن على أن التوكيد يف متظاهرتان والقراءتان
 ألمهيته القرآن يف اخلرب وتكرر نعمته، عن وأزاله نبيا أزل أنه كيده من بلغ فقد

 بدراستها وأمرك سبحانه، اهللا بأمر مقدر كله األثر ذلك كان وإن داللته، وعظم
  . وفهمها

 ىعل مقتصر الشيطان سعي أن اجلمهور قراءة عليه دلت ما فيكون
 إىل املفضي الكيد إىل يتعداها قد سعيه أن محزة قراءة عليه دلت وما الوسوسة،

  . احملظور ركوب
 وهي جديدا، معىن أفادت محزة قراءة إن بل تناقض، القراءتني بني وليس

 وتزيد ،بعضمع  بعضها تتكامل ،تانمتكامل هنا فالقراءتان التزامها، ينبغي متواترة
 .51املعىن يف

  

  واجلزاء العمل يف: رابعا

 في منهم لَّست اشيع وكَانواْ دينهم فَرقُواْ الَّذين إِنَّ﴿: تعاىل قوله
  .]159:األنعام[ ﴾شيٍء

. أيضا الروم ويف لف،باأل) فارقوا الذين إن: (سائيوالك محزة، قرأ
 طالب أيب بن علي عند قرأ رجال أن روي وقد. زايلوا: أي) فارقوا( معىنو

 ولكن فرقوه، ما واهللا ال": علي فقال..) دينهم فرقوا الذين إن: (�

                                                           

 .  206ص ،املتواترة القراءات احلبش،: انظر للمزيد 51
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 أمرهم الذي احلق دينهم تركوا: أي) دينهم فارقوا الذين إن: (قرأ مث ،52"فارقوه
  . هيإل ودعاهم باتباعه، اهللا

 تفريقا، املال فرقت: تقول التفريق، من) دينهم فرقوا: (الباقون وقرأ
  . وفرقا أحزابا صاروا أي) شيعا وكانوا: (بعد قوله وحجتهم

 كُلُّ﴿: قوله وتصديقها: قوله الوارث عبد عن زرعة أبو نقل وقد
 ،وفرقا أحزابا صاروا أم ىعل يدلك ]53:املؤمنون[ ﴾فَرِحونَ لَديهِم بِما حزبٍ

  . فارقوه فقد الدين فرقوا إذا ألم متقاربان انياملعنو
  : اخلالف مثرة

 السلوك هذا القرآن ىمس قد اهللا، كتاب لغري والتشيع اجلماعة مفارقة
 القراءة فكانت ، - ىأخر قراءة يف-  للدين ومفارقة ،- قراءة يف- للدين تفريقا

 الشمل، اجتماع إىل وأدعى ،ىللهو وأذهب النفوس، يف زعأو مجيعا بالقراءتني
  .53بعضا بعضهما يؤكدان فالقراءتان. والفرقة التحزب ونبذ

  

   العملية األحكام يف القراءات أثر

 ىعل مبنية الفقهية األحكام ألن ؛الفقهية األحكام يف بالغ أثر للقراءات
 من هي والقراءات. السنة أو الكتاب من النصوص، من واالستنباط االستدالل

. احلكم يف جديد معىن أو جديد حكم استخراج يف تساعد يتال األدوات أهم
 أو األحكام هذه أن علما أخري، قراءة دون قراءة يف معىن أو حكم يوجد قد

 إما هذه بل بعضا، بعضها تتناقض ال القراءات تعدد من املستفادة املعاين
 املسائل العلماء بعض عد وقد. ذلك إىل وما مبينة أو موضحة أو متكاملة

 وتسعني اثنتني إىل فوصل راءاتالق تعدد هلا يدل اليت املتعددة جوانبها يف فقهيةال
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 .   229ص احلبش،: انظر للمزيد 53
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 أثر ظهري ما  - احلصر دون املثال سبيل ىعل – منها بعضا هنا فلنأيت ،54 لةمسأ
 أو املعامالت أو العبادات من اجلوانب املختلفة الشرعية، األحكام يف القراءات
  : أيتي فيما وذلك. وغريها األقضية

  العبادات من: والأ

 الْعفْو﴾ قُلِ ينفقُونَ ماذَا يسأَلُونكو﴿ :تعاىل اهللا قول عند وذلك
  .]219:البقرة[

) العفو قل: (الباقون وقرأ بالرفع،) العفو قل: (البصري عمرو أبو قرأ
  .55بالنصب

 أن املعىن فكان الكالم، يف مبتدأ جعلها أنه البصري قراءة ومقتضي
 أي املقدر،: األمر لفعل مفعوال الباقون وجعلها. العفو هو اإلنفاق يف املطلوب

  . العفو أنفقوا
  :اخلالف مثرة

 قراءة يف فهو املال، من العفو إنفاق ىعل التوكيد يف اخلالف مثرة تظهر
 بصيغة بوروده النصب قراءة عليه وزادت واالستحباب، الوجوب حيتمل الرفع

 األوىل القراءة إن القول فيمكن ب،للوجو واألمر العفو أنفقوا: أي األمر،
 طلب الثانية أفادت فيما االستحباب، سبيل ىعل العفو إنفاق طلب أفادت
  .56اإلجياب سبيل ىعل العفو إنفاق

                                                           

 .   127ص السابق، املرجع 54

 تقريب ،د بن علي بن يوسف العمري الدمشقيأبو اخلري مشس الدين حممد بن حممد بن حمم ابن اجلزري، 55

 . 96ص )،م2002، 1ط العلمية، الكتب دار (بريوت: ،العشر القراءات يف النشر

 . 265ص ،املتواترة القراءات احلبش،: انظر للمزيد 56
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 احتمال وهو إلنفاق،ا حكم يف السعة وهو واضح، القراءة فأثر
 ىعل حنمله بأن األحوال مجيع يف نطبقه أن لنا ميكن مما تحباب،واالس الوجوب

  . األخري دون حالة
  

   املعامالت من: ثانيا

 عند يربو فَلَا الناسِ أَموالِ في لِّيربو رباً من آتيتم وما﴿: تعاىل قوله
39:الروم[ ﴾اللَّه.[  

 وقرأ. جئتم ما أي مد، غري من) رباً من أتيتم وما: (كثري ابن قرأ
 ثواب اهللا فأتاهم: (قوله من أعطيتم، ما: أي ،57)رباً من آتيتم وما: (الباقون
  .أعطاهم: أي) الدنيا

 احلالل فأما حرام، اآلخرو حالل أحدمها: ربوان مها: عكرمة وقال
 وجه ابتغاء يهدي ألنه ال بأضعافه، هيإل ىاملهد ليكافئه هدية أخاه عطيي فالرجل

 الرجل يعطي أن فهو احلرام وأما ،� النيب على وحرام علينا، حالل فهذا اهللا،
  .  58منه أزيد يأخذ أن ىعل دينارا
  : اخلالف مثرة

 كاسد أنه وبيان الربا، إيتاء ذم ىعل بالنص جاءت اجلمهور قراءة إن
 إتيان بذم كثري ابن قراءة فجاءت عنه، املسكوت زلةمبن الربا أخذ فكان اهللا، عند
 قراءة ىوتبق ات،بالقراء تتكامل املعاين فإن ترى وكما وعطاء، أخذا كله، الربا

 تغليظ ىعل كثري ابن وقراءة املرايب، ىعل الزجر تغليظ ىعل كالنص اجلمهور
  .كله الربا عموم ىعل الزجر
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  النكاح يف: ثالثا

 أَن إِالَّ شيئاً آتيتموهن مما تأْخذُواْ أَن لَكُم يحلُّ والَ ﴿: تعاىل قوله
  . ]229 :البقرة[ ﴾للّها حدود يقيما أَالَّ يخافَا

 وحجته اء،يلا بضم) يخافا أن إال: (ويعقوب جعفر، وأبو محزة، قرأ
  ). خافا فإن: (يقل ومل لغريمها، اخلوف فجعل) خفتم فإن: (بعدها قوله

 أن إال( التفسري يف جاء ما وحجتهم ،59)يخافا أن إال: (الباقون وقرأ
 واحد لكل جيب فيما اهللا حدود يقيما أال واملرأة الزوج خياف أن إال: أي) خيافا

  . 60والعشرة احلق من صاحبه ىعل منهما
  : اخلالف مثرة

 أمر اهللا جعل فقد السلطان، إىل اخللع جعل من ا حيتج محزة قراءة إن
 بنشوز اهللا حدود يتجاوزا أن ميكن الزوجني أن السلطان مبعرفة مقيدا املخالعة

 املخالعة، حول اتفاق إىل يتوصال أن دون من الكراهة، عليه حتمل شذوذ، أو
  . محزة قراءة إىل استنادا السلطان عليهما فيطلق

 سبيل بذلك فينقطع خوفهما، اخلوف جتعل فإا اجلمهور قراءة أما
 جديدا معىن تعطي القراءتني من فكل.  61إرادما بدون الزوجني ىعل التطليق

  .  به عاملالت يف والسعة املرونة من فيه تضيف ما احلكم يف
  

  احلدود يف: رابعا

 من كَانَ إِن علَيها اللَّه غَضب أَنَّ والْخامسةَ﴿: تعاىل قوله عند وذلك
نيقاد9: النور﴾ [الص[.  
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 فاعل) اهللا( الباء، وفتح الضاد، بكسر) غَضب( خفيفة،) أن: (نافع قرأ
  . ماض فعل) غضب(

 أنه: (املعىن الثقيلة، من خفيفة )أن(و مضمرة، هاء هناه: سيبويه قالو
  .62)عليها اِهللا غَضب أنَّ: (الباقون وقرأ). عليها اهللا غضب

  : اخلالف مثرة

 أن: فتقول اخلامسة، املالعنة يف الصيغتني تذكر بأن مأمورة املالعنة أن
  . الصادقني من) زوجي( كان إن عليها اهللا غضب

 الصيغتني ىإحد تنطق بأن قهاءالف أمر فقد تواترا تنيالقراء ثبوت ومع
 تعدد زلةمبن القراءتني تعدد فإن وبذلك عنها، وجتزئ أختها ىعل تدل ألا

  . سبحانه املوىل من به األمر تكرير زلةمبن اآليات،
 قراءة اشتملت إذ ؛للمالعنة الترهيب حتقيق القراءة تعدد فائدة ومن

) إن( ختفيف قراءة جاءت كما الغضب، بوقوع التوكيد ىعل) إن( تشديد
 عليها غضب قد اهللا بأن فأخربت الكاذبة، املالعنة ىعل العقوبة تعجيل لتنفيد

  .63إبطاء دون زوجها على افترائها فور
  

  األقضية يف: خامسا

 بِنبأ فَاسق جاءكُم إِن آمنوا الَّذين أَيها يا﴿: تعاىل قوله عند وذلك
  .]6:احلجرات[ ﴾نادمني فَعلْتم ما علَى فَتصبِحوا بِجهالَة وماًقَ تصيبوا أَن فَتبينوا

  .64)فتبينوا: (الباقون وقرأ). فتثبتوا: (وخلف والكسائي، محزة، قرأ
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 آمنوا الَّذين أَيها يا﴿: تعاىل قوله يف النساء سورة يف قرؤوا ذلك ومبثل
 فَعلْتم ما علَى فَتصبِحوا بِجهالَة قَوماً تصيبوا أَن بينوافَت بِنبأ فَاسق جاءكُم إِن

نيماد6:احلجرات[ ﴾ن.[  
  : اخلالف مثرة

 العادل، القاضي ىعل التثبت وجوب والكسائي محزة، قراءة أفادت
 تقرير ذلك ويف واألعيان، والشخوص الذوات من التحقق يف يغلب معىن وهو

 املتخاصمني شخصية من التحقق ينبغي إذ التقاضي؛ ولأص من مهم جلانب
  . فاليالتك والتزام لألهلية وصالحيتهم واالجتماعية العقلية ومداركهم

 والوقائع، األحداث من التحقق وجوب ىعل الباقني قراءة دلت كما
  .65)فتبينوا(  قراءة له دلت ما وهو أحد، جبريرة أحدا القاضي يأخذ لئال

 يف يوجد ال ما معىن وتضيف تفيد) فتثبتوا( قراءة واضح، القراءات فأثر
  . بعضمع  بعضهما متكاملتان فالقراءتان ،)فتبينوا( قراءة

  

  امتةاخل
  : ةيلاالت النتائج إىل - واملنة احلمد وهللا – بنا البحث وصل وقد
 اجتهاد من تكن ومل اهللا، من منزل وحي القرآنية القراءات: أوال

 تعارض اختالف ال ،تنوع اختالف القراءات تالفواخ ،� اهللا رسول
  . وتناقض

 هي وإمنا السبعة، األحرف هي ليست السبعة األئمة قراءات: ثانيا
  . اجلمهور رأي ىعل السبعة، األحرف من جزء وهي سبعة، أئمة قراءات

                                                           

 .  359ص ،املتواترة القراءات احلبش،: انظر 65
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 منذ � اهللا برسول السند ومتصلة صحيحة العشر القراءات إن: ثالثا
 فهو العشر ىعل زاد ما وأن منها، وجه بأي القرآن ءةقرا فيصح الصحابة، عصر
  . تعبدا أي به، القرآن قراءة جيوز ال شاذ

 كل على الشريعة علوم لدارس ضرورة ءاتالقرا بعلم الدراية: رابعا
  . فيها الدراسة مستويات

 كما منها الشرعية األحكام استنباط جيوز الشاذة القراءات إن: خامسا
  . واللغة والصرف النحو لقضايا صحيح مصدر وهي ء،العلما مجهور رأي هو

 فهم يف ابالغ اأثر - شاذة أو كانت متواترة – للقراءات إن: سادسا
 العربية اللغة قضايا يف وكذا الشرعية األحكام يفو وتفسريه الكرمي القرآن
  . وغريها

 من الحظنا فقد وتفسريه القرآن معىن يف القراءات ألثر بالنسبة :سابعا
. متعددة نواحي من وذلك التفسري، يف كبريا اأثر للقراءات أن الدراسة خالل

 يف اإلشكال أزالت وقد معانيها، يف وسعت وقد اآلية، معاين تبني قد فالقراءات
  . اآليات معاين من اإلشكال إزالة أو التوسعة أو البيان يف ظاهر فاألثر. مفهومها

 تقيد قد أا الشرع موأحكا التفسري يف القراءات أثر ومن: ثامنا
 و املشكل توضح وقد املشترك، وتؤول اإلمجال، تفسر وقد اآلية، يف اإلطالق

  .  اآلية عموم ختصص وقد اآلية، من اخلفاء تزيل
 قد هي بل أبدا، متناقضة ليست القراءات يف التعدد هذا إن: تاسعا

 موضحة تكون وقد وغريها، واألحكام املعاين يف بعضا بعضها متكاملة تكون
 ،ىأخر قراءة تعطي ال ما احلكم يف جديدا معىن قراءة تعطي وقد. مبينة أو

  . واحدة سلسلة يف متصلة حلقات فكلها
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 أهم من فهي الشرعية األحكام يف القراءات ألثر بالنسبة: عاشرا
 قد فالقراءة .القرآنية النصوص من واستخراجها األحكام ستنباطال األدوات

 وقد ،-السابقة األمثلة يف الحظنا كما – ىأخر يهطتع ال ما حكما تعطي
  . ىأخر دون قراءة يف حلكم علة أو معىن يوجد

 والسعة املرونة اإلسالمية الشريعة خصائص أهم من إن: نقول أخريا
 . معها التعامل سهل للمكلفني علجي القراءات وتعدد فيها،


